
شرح وظایف بهورز/ مراقبین سالمت در زمینه سالمت دهان

آموزش سالمت دهان و دندان .1
شرکت در جلسات آموزشی  و بازآموزی که توسط واحد بهداشت دهان و دندان شبکه و معاونت بهداشتی برگزار می  

گردد

مطالعه کتاب بهورزی و تسلط به مطالب آن 

دریافت وسایل کمک آموزشی سالمت دهان و د ندان از واحد ستادی مربوطه  

آموزش به گروه های مختلف سنی با الویت گروه های هدف (کودکان زیر 14 سال و مادران باردار)   بر اساس کتاب  

مربوطه(به صورت فردی و گروهی) 

آموزش به کودکان زیر 14 سال و والدین آنها در مکان های در دسترس مانند مدرسه 

استفاده از وسایل کمک آموزشی در آموزش به مراجعین  

زمان و محتوای آموزشی بایستی کامالً بر اساس بوکلت چارت هر گروه سنی باشد 

ثبت معاینات دهان و دندان  .2
شرکت در جلسات توجیهی و آموزشی مربوط به آشنایی با فرم ها و نحوه صحیح تکمیل آن ها (در صورت موجود  

بودن برنامه نرم افزاری، آشنایی کامل با آن برنامه) 

آشنایی کامل با نحوه گردش اطالعات سالمت دهان (ارسال اطالعات در زمان های مقرر به سطوح باالتر تعیین  

شده)

تکمیل صحیح بخش دهان و دندان ادغام شده در فرم  ثبت اطالعات گروه های مختلف  

شرکت در کارگاه های آموزشی و مهارت یافتن در انجام معاینات مقدماتی بر اساس کتاب بهورزی 

انجام معاینات مقدماتی برای مراجعه کنندگان (براساس زمان بندی های تعیین شده) و ثبت نتیجه در بخش دهان و  

دندان پرونده خانوار بر اساس کتاب بهورزی

انجام معاینات دانش آموزان مدارس و ثبت نتایج در پرونده سالمت دهان  

ارائه خدمات سالمت دهان .3
شرکت در جلسات آموزشی و آشنایی با مسواک انگشتی و نحوه استفاده از آن 

دریافت مسواک انگشتی از واحد ستادی مربوطه 

تحویل مسواک انگشتی در زمان های مشخص شده به همراه آموزش عملی و توصیه های آموزشی مرتبط با آن به  

والدین کودکان 0 تا 2 سال بر اساس کتاب بهورزی

ثبت مسواک انگشتی تحویل داده شده در پرونده خانوار  



شرکت در جلسات آموزشی و آشنایی با وارنیش فلوراید و نحوه استفاده از آن 

دریافت وارنیش فلوراید از واحد ستادی مربوطه 

انجام خدمت وارنیش فلوراید برای کودکان 3 تا 14 سال بر اساس کتاب بهورزی 

ثبت خدمت وارنیش ارائه شده در پرونده مربوطه (پرونده خانوار / پرونده دانش آموزی) 

انجام امور محوله در زمینه سالمت دهان ودندان توسط واحد ستادی .4
آگاهی از تعداد جمعیت گروه های سنی مختلف به ویژه گروه های هدف تحت پوشش 

انجام همکاری های الزم در طرح و برنامه های سالمت دهان ودندان کشوری، استانی و شهرستانی 

ثبت داده ها بایستی به طور روزانه صورت گرفته و جمع بندی ماهیانه اطالعات نیز انجام شود و در فرم آماری مربوطه  

دهان و دندان ثبت گردد و طبق زمان تعیین شده به واحد ستادی دهان و دندان سطح باالتر ارسال شود

نگهداری مناسب از وسایل کمک آموزشی دهان و دندان 

داشتن همکاری و ارتباط فعال با واحد بهداشت دهان و دندان ستادی 

جلب همکاری افراد ذی نفع اثرگذار بر ارتقای سالمت دهان منطقه تحت پوشش (از جمله امام جمعه، مدیر مدرسه،  

بخشدار و ....)

هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم در امور بهداشت دهان و دندان 

 آشنا بودن با منطقه تحت پوشش از نظر عادات رفتاری افراد، فرهنگ و ...

ارجاع بیماران به سطح باالتر با توجه به بوکلت چارت هر گروه سنی 

تهیه پس خوراند و پیگیری ارجاع صورت گرفته 

آگاهی کامل از طرح ها و برنامه های واحد بهداشت دهان و دندان و در صورت لزوم اطالع رسانی به گروه های  

مخاطب طرح و ها و برنامه ها

نمونه گیری از آب منطقه و ارسال آن برای اندازه گیری میزان فلوراید و ثبت نتایج 

انجام سایر وظایف محوله برحسب ضرورت واحد ستادی 




